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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

H.J. Christensen A/S
Orebygårdvej 6, 7400 Herning

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Regnskabsår

38 09 14 17
Herning
1. maj - 30. april

Telefon
Telefax

97 12 21 99
97 12 22 12

Bestyrelse

Karsten Holm
Egon Bjørn Andersen
Erik Grave Kristensen

Direktion

Karsten Holm

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Industrivej Nord 9, Postboks 360, 7400 Herning
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fortsat - Ledelsesberetning

Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Virksomhedens hovedaktivitet er leverance af ydelser inden for VVS- og ventilationsområdet.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2014/15 udviser et overskud på kr. 938.172 mod kr. 1.104.559 sidste år, og
selskabets balance pr. 30. april 2015 udviser en egenkapital på kr. 7.332.465.
Årets resultat er væsentligt påvirket af hensættelse til garantireparation (som dog bestrides af ledelsen) og tab på
tilgodehavender på i alt t.kr. 700.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
Forventet udvikling
Selskabets ledelse forventer, på trods af en vanskeligt marked, et positivt resultat for det kommende år.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april
2015 for H.J. Christensen A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 26. juni 2015
Direktionen:

Karsten Holm
Bestyrelsen:

Karsten Holm

Egon Bjørn Andersen

Erik Grave Kristensen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i H.J. Christensen A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for H.J. Christensen A/S for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed
for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. april 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Herning, den 26. juni 2015
ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Orla Bek
statsaut. revisor
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Resultatopgørelse for perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015

2014/15
kr.

Note

Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsomkostninger
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2013/14
kr.

4.864.633
-1.418.183
-2.010.703
-1.600

4.501.888
-1.349.480
-1.742.242
-72.878

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1.434.147
8.679
-156.314

1.337.288
11.019
-173.827

Resultat før skat
Skat af årets resultat

1.286.512
-348.340

1.174.480
-69.921

Årets resultat

938.172

1.104.559

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført resultat

750.000
188.172

2.000.000
-895.441

938.172

1.104.559
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Balance pr. 30. april

2015
kr.

Note

3

4

2014
kr.

Aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3.907.708
109.825

4.047.142
103.658

Materielle anlægsaktiver

4.017.533

4.150.800

Anlægsaktiver i alt

4.017.533

4.150.800

Omsætningsaktiver
Råvarer og hjælpematerialer

507.292

470.084

Varebeholdninger

507.292

470.084

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Periodeafgrænsningsposter

6.024.316
722.412
179.773
108.123

6.697.290
1.191.243
0
68.816

Tilgodehavender

7.034.624

7.957.349

Andre værdipapirer og kapitalandele

666

666

Værdipapirer og kapitalandele

666

666

4.841.256

5.475.949

Omsætningsaktiver i alt

12.383.838

13.904.048

Aktiver i alt

16.401.371

18.054.848

Likvide beholdninger
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Balance pr. 30. april

2015
kr.

Note

5

4

2014
kr.

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

1.000.000
5.582.465
750.000

1.000.000
5.394.293
2.000.000

Egenkapital i alt

7.332.465

8.394.293

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser

1.395.536
500.000

1.670.294
0

Hensatte forpligtelser i alt

1.895.536

1.670.294

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldig selskabsskat
Igangværende arbejder for fremmed regning
Anden gæld

1.716.535
0
631.929
605.834
4.219.072

3.042.374
60.341
0
1.392.114
3.495.432

Kortfristede gældsforpligtelser

7.173.370

7.990.261

Gældsforpligtelser i alt

7.173.370

7.990.261

16.401.371

18.054.848

Passiver i alt
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Egenkapitalopgørelse

(kr.)

Aktiekapital

Egenkapital pr. 1/5 2014
Betalt udbytte
Årets resultat, jf. resultatdisponering

1.000.000

Egenkapital pr. 30/4 2015

1.000.000

Overført
resultat

5.394.293

Foreslået
udbytte

I alt

188.172

2.000.000
-2.000.000
750.000

8.394.293
-2.000.000
938.172

5.582.465

750.000

7.332.465
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for H.J. Christensen A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv.
opkrævet på vegne af tredjemand.
Bruttoresultat
I resultatopgørelsen er nettoomsætning og produktionsomkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32
sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, omkostninger til produktionspersonale, leje og
leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.
Under produktionsomkostninger indregnes tillige forskningsomkostninger, udviklingsomkostninger, der ikke
opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger.
Endvidere indregnes hensættelse til tab på entreprisekontrakter.
Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg og distribution i årets løb. Herunder
indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger på aktiver, som
er knyttet til salg og distribution af virksomhedens varer.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af
selskabet, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt
afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger.
Afskrivninger på produktionsanlæg og maskiner foretages med 22 % i anskaffelsesåret og herefter med faldende
afskrivninger.
Aktivernes forventede brugstid udgør:
Brugstid (år)

Bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

25
3-8
10

Grunde afskrives ikke.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede og associerede virksomheder, deklarerede udbytter fra andre værdipapirer og kapitalandele, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen
med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler
et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre
driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres
på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber.
Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen.
Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når
salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, såfremt
værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede.
Egenkapital
Foreslået udbytte
Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som
opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over
lånets løbetid.
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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Noter

2014/15
kr.

2. Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

3.

2013/14
kr.

631.929
-274.758
-8.831

0
297.688
-227.767

348.340

69.921

Materielle anlægsaktiver

(kr.)

Kostpris
Saldo pr. 1/5 2014
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris pr. 30/4 2015
Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/5 2014
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede
aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 30/4 2015
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/4 2015

4. Igangværende arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejder til salgspris
Acontofaktureringer vedrørende igangværende arbejder

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

I alt

4.285.860
0
0
4.285.860

1.893.167
96.958
-44.800
1.945.325

6.179.027
96.958
-44.800
6.231.185

238.718
139.434

1.789.509
85.191

2.028.227
224.625

0
378.152

-39.200
1.835.500

-39.200
2.213.652

3.907.708

109.825

4.017.533

14.225.744
-14.109.166
116.578

19.982.245
-20.183.115
-200.870

Igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres i balancen som nettotilgodehavender kr. 722.412 og
nettoforpligtelser kr. 605.834.
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Noter

30/4 2015
kr.

5. Aktiekapital
Aktiekapitalen kr. 1.000.000, sammensættes således:
2.000 aktie(r) a kr. 500,00

1.000.000
1.000.000

30/4 2014
kr.

1.000.000
1.000.000

Selskabets aktiekapital har uændret været kr. 1.000.000 det seneste år.

6.

Sikkerhedsstillelser

Ejerpantebreve på nominel 2.663 t.kr. i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 4.047 t.kr. er
stillet til sikkerhed for selskabets mellemværende med pengeinstitut.
Selskabet har ligeledes stillet konto i pengeinstitut på 1.020 t.kr. til sikkerhed for selskabets mellemværende med
pengeinstitut.

7.

Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Andre eventualforpligtelser:
Der påhviler selskabet sædvanlige garantier på udførte byggearbejder. 5.682 t.kr. er afdækket via selskabets
bankforbindelse.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet KGH Holding ApS som administrationsselskab og hæfter solidarisk
med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2013 samt for kildeskat
på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere.
Andre økonomiske forpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler vedrørende varebiler og it-udstyr. De resterende leasingydelser
udgør 1.828 t.kr. pr. 30. april 2015. Heraf vedrører 620 t.kr. det kommende regnskabsår.

8.

Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 %
af aktiekapitalen:
Navn

Bopæl/Hjemsted

KGH Holding ApS

Frijsenborgvej 19, 7400 Herning
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